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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu 

yang diperoleh mahasiswa/i dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. 

Selain bermanfaat bagi mahasiswa/i, pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

juga bermanfaat bagi industri (perusahaan) yaitu adanya kerjasama antara dunia 

pendidikan dan dunia industri sehingga industri tersebut dapat dikenal oleh 

kalangan akademis. Selain itu, perusahaan juga mendapat bantuan tenaga kerja 

dari mahasiswa/i yang melaksanakan PKL. 

Pada dasarnya pendidikan berguna mempersiapkan tenaga kerja sebelum 

memasuki lapangan pekerjaan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki. Untuk menyiapkan kualitas 

mahasiswa/i yang handal dan berkemampuan tinggi, Universitas Teknokrat 

Indonesia bersaing dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar baik dari sarana 

maupun prasarana. Pembelajaran dari pengalaman langsung dapat 

diimplementasikan dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di perusahaan-perusahaan swasta 

maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa/i juga diberi kebebasan dalam 

menentukan tempat Praktik Kerja Lapangan tersebut. Pada tahun 2017 Jurusan 

Sistem Informasi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik 

Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 10 

juli 2017 sampai dengan 08 september 2017. 

Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada PT Bukit Asam 

(Persero), Tbk karena penulis ingin mengetahui apa tugas dan fungsi pokok,cara 

mengolah dan mendapatkan data-data, dan kemajuan-kemajuan apa saja yang 

telah dicapai, serta kegiatan apa saja yang ada di PT Bukit Asam (Persero), 

Tbk.Informasi yang diketahui penulis dapat menjadi pelajaran yang berharga dan 

dapat menambah pengalaman penulis. 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui sejarah dan profil PT Bukit Asam (Persero), Tbk 

2. Mempelajari bidang pekerjaan pada perusahaan. 

3. Menerapkan dan mempraktikkan ilmu teori-teoriyang sudah di pelajari selama 

perkuliahan sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. 

4. Menambah wawasan tentang informasi serta dapat memahami dan 

menganalisa permasalahan yang dihadapi dan mencari alternative pemecahan 

setiap masalah dengan baik. 

5. Ingin menjalin kerjasama antara Penulis dengan perusahaan/instansi. 

 

1.3 Manfaat 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai sumbangan pemikiran atau saran yang berguna untuk dijadikan 

sebagai acuan untuk memperbaiki dan mengambil langkah yang tepat dalam 

persyaratan alokasi sandar kapal dan pemuatan batubara yang sesuai dengan SOP 

(Standar Operation Procedure) 

 

b. Bagi UniversitasTeknokrat Indonesia 

Di harapkan dapat dijadikan sebaga referensi untuk Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) bagi rekan-rekan yang mengambil di perusahaa yang sama 

 

c. Bagi Mahasiswa 

Dengan diberikanya kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan 

praktek kerja lapangan (PKL), penulis mendapatkan tambahan ilmu yang berguna 

dan bermanfaat bagi pembaca, selama ini penulis belum pernah dapatkan di 

tempat kuliah serta dapat langsung merasakan dunia kerja sesungguhnya. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT Bukit Asam (Persero) 

Tbk,Unit Pelabuhan Tarahan alamat di Jl. Soekarno Hatta Km, 15 Panjang Bandar 

Lampung 
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1.5 Letak Lokasi Perusahaan 

Pelabuhan Tarahan merupakan pelabuhan/dermaga khusus batubara terbesar 

yang dimiliki PTBA dengan luas areal 50,5 Ha. Pelabuhan ini terletak ± 15 km 

dari Kotamadya Bandar Lampung dengan rata-rata kecepatan berkendara ± 

60km/h dan ± 6 km di sebelah selatan Pelabuhan Panjang, tepatnya di Jalan 

Soekarno Hatta km 15 Tarahan, Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Perusahaan 

1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (Dua) 

bulan,tepatnya terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 08 September 

2017. Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada PT Bukit Asam 

(Persero),Tbk. Jadwal waktu kerja PKL adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Jadwal jam kerja karyawan PT Bukit Asam (Persero), Tbk 

 

Hari Jam Masuk Istirahat Jam Keluar 

Senin 07.00 12.00-13.00 16.00 

Selasa 07.00 12.00-13.00 16.00 

Rabu 07.00 12.00-13.00 16.00 

Kamis 07.00 12.00-13.00 16.00 

Jum’at 07.00 11.30-13.30 16.00 

Sabtu Libur 


